
Dankbaar herinneren wij 

FRANS HUSKEN 
Vader werd geboren op 27 mei 1919 

op het Hoogeland in Enschede, waar 
hij zijn hele leven heeft gewoond. 

Daar hij in de oorlog niet in Duits
land wilde gaan werken, dook hij 
onder in de buurt van Zwolle waar hij 
in kontakt kwam met Grada Mulder 
met wie hij een uitzonderlijk 9oed' 
huwelijk had en een gelukkig gezin 
stichtte. 

De zorg voor zijn gezin en de plichts
getrouwe vervulling van zijn werk
zaamheden bij de PTT, stonden bij 
hem op de eerste plaats. 
Via een studie in de avonduren heeft 
vader zich opgewerkt van besteller 
tot hoofdemployé, niet alleen voor 
zijn persoonlijke ambities, doch hij 
wou ons meer bieden dan hem in zijn 
jeugd geboden kon worden. 
Dit samen-studeren met vader gaf ons 
de stimulans om er iets rn het leven 
van te maken. 

~edurend~ vele jaren. maakte hij zich 
rn verschillende funkties verdienstelijk 
voor de KABO, de v.v.VOGIDO en de 
personeelsver. van de PTT. Rustig en 

bescheiden, een beetje op de achter
grond, deed hij wat er van hem ver
wacht werd. Dit alles heeft ertoe ge
leld dat vader geëerd is met de Ere
medaille in goud, verbonden aan de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Een erkenning overigens die hij nooit 
bewust heeft nagestreefd. 

Toen hij wist van zijn ongeneeslijke 
ziekte heeft hij die aanvaard met die 
verstande dat het voor anderen moge
lijk was om tot het laatst toe 
met hem In kontakt te treden. 

De warme belangstelling voor een 
ander maakte van hem een Hvader", 
tot ver buiten zijn eigen gezin. 

Als "vader" werd hij ook door velen 
aangesproken en wij zijn blij dat het 
onze vader was. 

In hem verliezen wij dan ook een 
lieve man, een onvergetelijke vader 
en opa. 

Wij willen U hierbij danken voor uw 
meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van vader. Juist hierdoor 
~al het ons mogelijk zijn om dit ver
lies te kunnen dragen. 

Grada en de kinderen 


